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Email: stfelicitaschurch@comcast.net
www.stfelicitassl.org
Mass Schedule
Chương trình Thánh lễ
Horario para Misas
Sunday / Chúa Nhật / Domingo
7:30 am - 9:00 am - 10:30 am
12:30 pm (Spanish) 4:30 pm (Vietnamese)
Saturday / Thứ Bảy / Sábado
8:15 am - 4:30 pm (Vigil)
Daily / Ngày thường / Diariamente
(Monday to Friday)
7:00 am - 8:15 am
Holy Days / Lễ trọng buộc / Dias Festivos
7:00 am 8:15 am 7:00 pm
First Friday Exposition
Thứ Sáu đầu tháng Chầu Mình Thánh Chúa
Primer Viernes Exposición
St. Joseph’s Chapel — 12:30 to 4:45 pm

Sacraments / Các bí tích / Sacramentos
Reconciliation / Giải tội / Reconciliación
Saturday, 3:15 p.m.- 4:00 p.m.
or by appointment.
Baptism / Rửa tội
4th Sunday of every month at 2:30 p.m.
Contact Parish Office for information.
Bautismos
Tercer Domingo del mes a la 1:30 P.M.
Para más información en Español puede
llamar al numero (510) 347-1293
Marriage / Hôn phối
Arrangements to be made 6 months
prior to the wedding.
Matrimonio.
Los arreglos deben hacerse con seis meses
de anticipación a la fecha deseada. Más
informacion? puede llamar (510) 347-1293

Telephone Number (510) 351-5244
Fax (510) 351-5730

Parish Staff
Nhân viên của Giáo xứ
Personal de la Parroquia
Rev. Thomas Khue, Administrator

Ext. 286
Rev. Eddie Castañas, V icar & Director of L iturgy Ext. 297
Deacon Timothy Myers, R.C.I.A., timothykentmyers@gmail.com
Mercey Zamora, Pastoral Associate, Spanish Ministry 347-1293
Sr. Pauline Diem-Hang Hoang, LHC
347-1287
Vietnamese Community, Liturgical Ministries & Altar Servers
Sr. Mary Anh-Hoang Phan, LHC
347-1283
Pastoral Care
Sharon Clancey, Office Secretary
351-5244
Mildred de Sousa, Bulletin
351-5244
Convent
351-5577
Parish School, Meghan Jorgensen, Principal
357-2530
1650 Manor Blvd.
Fax: 357-5358
Religious Education Office
Sandi Walton, Director of R eligious Education
stfelicitasccd@comcast.net
Geri Lara, Youth Ser vices
stfelicitasym@yahoo.com
St. Vincent de Paul

347-1282
326-5693
706-1972

Parish Office Hours / Giờ làm việc VPGX / Horario de Oficinas
Monday / Thứ Hai / Lunes
Tuesday / Thứ Ba / Martes
Wednesday / Thứ Tư / Miércoles
Thursday / Thứ Năm / Jueves
Friday / Thứ Sáu / Viernes

9:00 am
9:00 am
9:00 am
9:00 am
9:00 am

to 4:00 pm
to 4:00 pm
to 4:30 pm
to 4:30 pm
to 12:30 pm

EMERGENCY / KHẨN CẤP / EMERGENCIA
During non-office hours call or text
Ngoài giờ làm việc, gọi hoặc nhắn tin
Fuera de horas de oficina, llame o envíe un mensaje

(510) 688-2527

Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time - September 23, 2018
Dear Fellow Parishioners,
Last week at Sunday Mass, I was struck by the strong reminder from St. James that
having faith alone is not enough; we are called to live our faith and demonstrate it
through our works as well.
As chair of the Parish Finance Committee, Father Tom has asked me to reach out
today to encourage all to consider our responsibility as members of St. Felicitas and the
Catholic Church by living out our faith through our works, namely through stewardship.
The Church gives us an opportunity to share our time, talents, and treasure which allows
us to truly do what St. James reminds us all that we must do. If we take a moment to
reflect on the history of our own parish we realize that our predecessors not only helped
to build our beautiful facilities from the ground up, literally with hammers and shovels in
hand, but they also paved the way for many future generations in continuing to work to
sustain what they began.
I join with Father Tom in encouraging you to consider your stewardship commitment
to St. Felicitas Parish through your own time, talent and treasures. As you will see in the
enclosed Annual Financial Report, it takes a lot to “keep the lights on” here, and yet I’m
sure all of us want more than that to just stay out of the dark. With our commitment to
stewardship we can continue to carry on the legacy that we have inherited, both locally
and with the Universal Church.
In the coming weeks you will be hearing from our Pastor and members of the Finance
Committee about how we can become great stewards of our Church. In the meantime,
please take a moment to review the enclosed Parish Annual Financial Report. If you
have any questions please feel free to contact/email me at stfelicitaschurch@comcast.net.

Warm Regards,
John Stott
Chairman, Parish Financial Committee

EVENTS & ANNOUNCEMENTS
September 16, 2018

Parish Offering

Sunday Collection
Stewardship - Guide Dogs for the Blind
This week

$ 10,261.50
$
513.08

Second Collection - Catholic Voice
Stewardship - Needy Parishioner
Thank you for your continued generosity.

Mass with Anointing of the Sick
Saturday, October 6th at 10:30 a.m.
The Church encourages all the faithful,
especially the elderly and those experiencing bodily or
emotional illness, to attend the Anointing Mass.
The Anointing Mass is not only for the elderly or
sick but actually for all of us to receive HEALING
spiritually or physically from our Merciful God. In this
Mass we can pray for our relatives and friends to receive
HEALING too.
Reception will follow in the vestibule of the
Church.

St. Felicitas School—60th Anniversary
2019 is a special year for us as it marks our 60th
anniversary. Please save the dates of our big events.
St. Felicitas Comedy Night - The Class of 75 will be
hosting a comedy night in the gym on October 27th,
2018. Tickets are on sale now. Contact the school office
for more details.
Catholic School’s Week Kick Off - Open House after
the 9.00 am Mass on January 27th, 2019. We will also
have a food truck and an alumni, parent, and student
volleyball tournament in the gym.
Alumni Gala - On March 2nd, we will have a Mardi
Gras Masquerade Gala for our Alumni, Parents, and
Staff.
Fall Festival - We will have a three-day Festival on the
first weekend of October 2019.
We know that many of our parishioners are very much a
part of our rich history over the past 60 years. We would
love for you to contact the office or send in pictures and
stories of your memories of the early days of our school.
Please contact me if you have any to share :mjorgensen@csdo.org or 510-357-2530.

PARISH MINISTRIES & SCHEDULES

Adult Confirmation
Contact Maria Lara at (650) 255-3449 or email her at
maripazlara2211@gmail.com
Class: Every Tuesday - 6pm - St. Mary’s Center

Baptism Class
Contact the parish office
English - 2nd Thursday of the Month 7 pm-St. Mary’s Center
Spanish - 2nd Sunday of the Month -10:30 am - Adult Ed Room
Faith Formation
Director of Religious Education - Sandi Walton
Classes: Sunday 9:15 am,
Tuesday 3:45 pm —In the School
Vietnamese: Sr. Pauline Hang Hoang
Classes: Sunday 1:00pm, Vietnamese Language
3:00pm, Catechism
Spanish: Director, Mercey Zamora
Classes: Sunday 10:30 am - School
RCIA—the Rite of Christian Initiation of Adults
Contact Deacon Timothy Myers
Meets Tuesday evenings at 6:30pm. St. Joseph’s Center
Youth Ministry
Youth Confirmation—Contact Geri Lara
1st year Sunday at 5:30 pm — School Library
2nd year Sunday at 7:00 pm — School Library
Spanish –Contact Victor Romero - 650-784-6311
Meets Friday at 7:00 p.m. in the Social Hall
Liturgy Meeting
1st Wednesday of the Month at 5:00 pm St. Joseph’s Center.
Devotion to Our Lady of Perpetual Help
Every Tuesday morning after 7 am Mass
Rosary Devotion
Daily after the 7:00 & 8:15 morning Masses
Lần Hạt Mân Côi sau Thánh Lễ 7:00am & 8:15am
Catholic Daughters
Meets 3rd Monday of the Month in St. Joseph’s Center at
6.00 pm. Contact Laura Vacca at (510) 357-6886 or email her
at lauraspencer.vacca@gmail.com
Legion of Mary
Meets every Wednesday at 6.30 pm in the Social Hall
St. Vincent de Paul
Meetings: 2nd & 4th Monday - 6:30 pm - Adult Ed Room
Spanish Adult Choir
Every Wednesday at 7 pm in Adult Education Room
Spanish Catechist or Formation Meeting
Every Wednesday at 7 pm in the Social Hall
Spanish Children's Choir
Every Friday at 6:30 pm in Adult Education Room
Spanish Prayer Group
Every Tuesday at 7:00 pm in Adult Education Room
Spanish Committee Meeting

4th Thursday at 7:30 pm in Adult Education Room
Phone Numbers/Emails—see front of Bulletin

Mass Intentions
Ý lễ trong tuần
Intenciones para las Misas

Pray for our Sick Relatives & Friends

Jorge Salloman Jr.
Daniel Camozzi
Steven Correa
Raul Alejandro Lagos
Patricia Harris
Corazon Orille
Robert Keown

Noel DeSouza
Charlene Joyce
Virginia Mercado
Linder P. Zorozabal
Clifford Castagnola
Antonio Custodio
Vilia Vargas
Erlinda Dizon
Dave Fiscus
Juan Rocha
Amanda Simpson

Pete Muskopf
Laverna Shold
Elaine V. Dizon
Bautista Family
Alice Camozzi
Jan Reitz
Evelyn Calso
Diane Delucchi
Justine Fragoso
Patricia Coffey
José Luis Milan

Thanksgiving Mass for Healthcare Providers
The annual Thanksgiving Mass for Healthcare Providers
will be celebrated Sept. 29th at 10 a.m. at the Cathedral
of Christ the Light, 2121 Harrison Street, Oakland. We
encourage all who provide healthcare services, direct and
administrative, to attend this multicultural Mass as we
celebrate your energy, dedication, and generosity. A
reception and mental health resources fair will follow the
Mass.

OCTOBER 4th, 2018
FEAST OF SAINT FRANCIS OF
ASSISI
On the occasion of the feast of Saint Francis of
Assisi, there will be a special blessing of animals on
Thursday, October 4th at 2.45 pm in the St. Felicitas
School playground.
All parishioners are welcome to bring their pets in
order to get this special blessing.
READINGS FOR THE WEEK
Mon:
Proverbs3:27-34; Luke 8:16-18
Tues:
Proverbs 21:1-6, 10-13; Luke 8:19-21
Wed:
Proverbs 30:5-9; Luke 9:1-6
Thurs:
Ecclesiastes 1:2-11; Luke 9:7-9
Fri:
Ecclesiastes 3:1-11; Luke 9:18-22
Sat:
Daniel 7:9-10, 13-14 John 1:47-51
Sun:
Num 11:25-19;James 5:1-6;Mark 9:38-43, 45, 47-48

Sat.

9/22

Sun.

9/23

Mon.

9/24

Tue.

9/25

Week of
September 22,
2018

4.30 pm Parishioners
7.30 am Jesus Montoya †
9:00 am Madeline Marks †
10:30 am Emerita Legaspi †
Rosemary Buell †
Cody Miller †
12:30 pm Jesús & Joaquin Meraz †
Guadalupe Carrasco †
7.00 am David & Helen Aguiar †
8.15 am Sanches Family †
7.00 am Joseph Manh Do †
8:15 am Fr. Vincente Quan Nguyen †

Wed.

9/26

Thur.

9/27

Fri.

9/28

Sat.

9/29

7.00 am Martino Trung Quoc Nguyen †
8.15 am
7.00 am
8.15 am
7.00 am
8.15 am
8.15 am

Estelita A. Argallon †
Luca Bao Ngoc Nguyen †
Gloria Villa del Gado †
Joseph Khoa Pham †
Tony Lassale †
Teresa (B)

4.30 pm Sachiko Bando Genger †
L-Living †-Deceased A-Anniversary B-Birthday T-Thanksgiving H-Healing

Communion of the Sick
If anyone in your family or close association to you has
been ill for a long time and/or is unable to come to
Church to receive Holy Eucharist, please know that there
are members of the Pastoral Care Team who are willing to
bring Holy Communion to them. To schedule a home
visit, contact Sr. Mary Phan at (510) 347-1283 or Parish
office (510) 351-5244.

Pray for the deceased and their families
Virginia Brown - September 12, 2018
Cody Miller - September, 2018

Faith Formation
It was Catechetical Sunday in the U. S. last Sunday, September 16. This year’s theme is “Enlisting
Witnesses for Jesus Christ.”
The Catechists at St. Felicitas took time in prayer to rededicate themselves to this mission of handing
on the faith and being a witness to the Gospel. At the 9:00 a.m. Mass Father Tom commissioned the
catechists that teach in our school and Faith Formation program.
St. Felicitas is truly blessed to have such dedicated catechists share their faith with the children of our parish. Pope
Francis offers this inspiration:
“Catechesis is a vocation: ‘being a catechist,’ this is the vocation; not working as a catechist. [Being a catechist
embraces your whole life.] It means leading people to encounter Christ by our words and our lives, by giving witness.
…what attracts is our witness. Being a catechist means witnessing to the faith, being consistent in our personal life. …
We lead others to Jesus with our words and our lives, with our witness. …People should see the Gospel, read the
(Audience to Catechists, September 27, 2013)
Gospel, in our lives.”

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
Las formas de inscripción para la “Jornada de Preparación para
la Confirmación”, se distribuirán
a partir del Domingo 7 de Octubre
y las clase se inciarán el 4 de
Noviembre.
Recordamos a los padres de familia de
los jóvenes que inician su Primer Año, que
deben proveer copias del certificado de bautismo
y de primera communion. Las clases se imparten en días Domingos de 11:00 A.M. a 12:00M.
Para más información por favor comuníquese
con la señora Mercey (510) 347-1293.
SENCILLEZ Y AMOR
Mientras Jesús camina junto con sus discípulos, ellos
van hablando y discutiendo. Jesús les pregunta de qué
están discutiendo, pero él ya lo sabe. Están discutiendo
acerca de cuál de ellos será más grande en el reino de Dios. Él les dice que quien quiera ser el primero debe tomar
el último lugar y ser el esclavo de todos.
Luego él toma a un niño y lo pone en medio de ellos.
"El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí
me recibe". Algunas veces se asume que los niños
pequeños son incapaces de entender las enseñanzas de los
Evangelios y los sacramentos de la Iglesia. La catequesis
del método del Buen Pastor, el cual tiene sus raíces en el
método pedagógico Montessori, incluso permite a cada
niño tan pequeño como de tres experimentar la vida de
Jesús y la liturgia de la Iglesia por medio de recursos y
materiales como el altar, ornamentos para los diferentes
tiempos litúrgicos y mapas hechos de madera de Tierra
Santa donde Jesús vivió y trabajó, también como otros
materiales relacionados a los Evangelios y la liturgia.
Las personas que observan a los niños interactuando
en el salón de clases, llamado Atrio, quedan sorprendidos
por su comprensión de los Evangelios y especialmente las
parábolas. Pero más importante, los niños desarrollan un
genuino amor por Jesús que es profundo y conmovedor.
Hay una lección aquí para todos nosotros, como lo señaló
Jesús. Nosotros debemos tener la misma sencillez y amor
por Jesús como esos pequeños niños para poder entrar al
reino de Dios.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc..

Apreciada comunidad,
El Ministerio Catequético está
integrado por catequistas que
poseen gran espíritu evangelizador. Les caracteriza la
docilidad al Espiritu del Señor
que emana de una gran fe y de la práctica de los
sacramentos, alimentados por la sagrada Eucaristia, y por una labor Cristiana motivada por
ser Iglesia Católica que extiende el Reino de Dios.
Otra “Jornada de Fe” que iniciamos con gran
entusiasmo en la formación de nuestros niños y
niñas, para la preparación de los sacramentos de
reconciliación y primera communion.
Durante esta semana, usted puede regresar las
aplicaciones en la oficina parroquial, de Lunes a
Jueves.
Hoy Domingo 23 de Septiembre tendremos
REUNION DE ORIENTACION, el en el salón # 1
del primer edificio de la escuela Santa Felicitas
y será de las 10:30 A.M. hasta las 12:00 del medio día.
Los niños y niñas que inician su Primer Año de
preparación, deberán presentar una copia del cer
tificado de bautismo y la cuota de colaboración.

El Primer dia de Clases será el 30 de
Septiembre, inciando en el Segundo
edificio de la escuela Santa Felicitas.
Las clases se imparten en días Domingos, de las
10:30 A. M. hasta las 12:00 M. continuando con
la participación de la Sagrada Eucaristía.
Para más información por favor llame a la Sra.
Mercey Zamora (510) 347-1293

Lecturas de hoy: Sabidur a 2:12, 17-20; Salmo
54:3-8; Santiago 3:16 - 4:3; Marcos 9:30-37

CN 23-9-2018: CHÚA NHẬT 25 QUANH NĂM

Thứ Tư 26-9: Lễ Thánh Cótma và Đamianô
Thứ Năm 27-9: Lễ Thánh Vinh-sơn Phao-lô, Lm
Thứ Bảy 29-9: Lễ Tổng Lãnh Thiên Thần
Micaen, Gáprien, và Raphaen

Thứ Hai: Cn 3:27-34; Lc 8:16-18
Thứ Ba: Cv 21:1-6,10-13; Lc 8:19-21
Thứ Tư: Cn 30:5-9; Lc 9:1-6
Thứ Năm: Gv 1:2-11; Lc 9:7-9
Thứ Sáu: Gv 3:1-11; Lc 9:18-22
Thứ Bảy: Đn 7:9-10,13-14; Ga 1:47-51

Tổng Lãnh Thiên Thần
Micaen, Gáprien, và Raphaen
Micaen tiếng Hy Bá có nghĩa là "Ai bằng
Thiên Chúa". Thánh Micae đã chống lại thần
dữ để bênh vực quyền tối cao của Thiên Chúa.
Giáo Hội nhận thánh Micae như Ðấng bảo trợ và
tin rằng ngài vẫn dâng lời cầu nguyện của chúng
ta lên ngai tòa Chúa. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae cũng đã hiện ra với nhiều người, đặc biệt
năm 708, ngài hiện ra với Ðức Giám Mục thành
Arranche và đã xây một thánh đường nguy nga
để kính dâng Ðức Micae tại Mont Saint Michel.
Raphaen có nghĩa là "Thầy thuốc của Thiên
Chúa". Chúng ta biết danh hiệu của Tổng
Lãnh Thiên Thần này qua sách Tôbia. Chính
ngài đã được Thiên Chúa sai đến giúp đỡ gia
đình ông trong cơn hoạn nạn. Ngài giúp ông đòi
nợ, chữa ông khỏi mù và lo cho con ông được
yên bề gia thất.
Gáprien có nghĩa là "Uy lực của Thiên Chúa"
cũng còn gọi là "Sứ Thần truyền tin". Ngài luôn
can thiệp vào những sứ mạng liên quan đến việc
cứu rỗi loài người. Chính ngài đã báo cho tiên tri
Ðaniel thời đại xuất hiện của Ðấng Cứu Thế và
là sứ giả được phái đến cùng với Trinh Nữ Maria
để loan báo ý định của Thiên Chúa, và cũng
chính là người đã nhiều lần hiện ra với thánh
Giuse. Chúng ta cũng một lòng hiệp cùng Ðức
Micae để luôn bảo vệ Giáo Hội, hiệp ý với Ðức
Gabrie mỗi khi đọc kinh "Kính Mừng" để tỏ lòng
sùng kính Ðức Mẹ, và xin cùng Ðức thánh Raphae thương chữa bệnh phần xác và ban ơn cứu
rỗi phần hồn cho chúng ta.

Các kỷ lục thế giới cứ được nâng cao hoài, vì ai cũng muốn
phá kỷ lục để được đứng nhất: chạy nhanh nhất, nhảy cao nhất,
ném xa nhất... Các đĩa nhạc chỉ muốn nằm mãi trong top-ten,
Các cuốn sách chỉ muốn là sách bán chạy nhất. Ðẹp nhất, giỏi
nhất, giàu nhất, thế lực nhất… Cuộc sống quả là một cuộc
tranh đua không ngừng. Các nhà tâm lý học coi những tranh
đua đó là cần thiết để hình thành nhân cách. Các nhà xã hội
học coi những tranh đua đó là cần thiết cho sự tiến bộ của xã
hội. Tiếc thay, lắm khi người ta đã dùng bao mưu mô để đạt
được và giữ được vị trí hàng đầu. Ðôping trong thể thao chỉ là
một thí dụ nhỏ.
Ngay trong Nhóm Mười Hai cũng có tranh chấp. Sau khi
Ðức Giêsu loan báo con đường hẹp của khổ đau, các môn đệ
vẫn chưa ra khỏi được con đường của mình. Ðang lúc đi
đường mà các ông cũng cãi nhau xem ai là người lớn nhất
trong nhóm. Ðức Giêsu tế nhị đợi về tới nhà mới hỏi như thể
Ngài không biết rõ đầu đuôi. Các môn đệ làm thinh không trả
lời. Ðức Giêsu tôn trọng khoảnh khắc lặng lẽ cần thiết ấy để
mỗi người trở về với bao thèm khát của lòng mình, đối diện
với bao tham vọng đang sôi sục. Ðức Giêsu ngồi xuống thư
thái như một vị thầy. Ngài chẳng nặng lời với các nhà lãnh
đạo Hội Thánh tương lai. Ngài dạy cho họ con đường trở nên
lớn lao thực sự: "Nếu ai muốn làm người đứng đầu, thì phải
làm người đứng cuối mọi người và phục vụ mọi người."
Ðức Giêsu đưa ra một cuộc cách mạng về quan điểm.
Người lớn nhất, người đứng đầu không phải là người dùng
quyền để lãnh đạo chỉ huy từ trên cao, nhưng là người đến
trước mọi người và về sau mọi người, để phục vụ. Khi phục
vụ vô vị lợi, tôi được thực sự lớn lên trước mặt Thiên Chúa,
trước mặt anh em. Người lớn nhất là người phục vụ hết mình
nhất. Chức vụ, chức vị, chức tước, chức quyền đều không phải
là điều xấu, nếu chúng được dùng như phương tiện để phục vụ.
Nếu người đứng đầu lại phải sống như người đứng cuối, thì
còn ai muốn đứng đầu nữa không? Thế giới hôm nay rất cần
những người muốn đứng đầu theo kiểu Ðức Giêsu, nghĩa là
trong phục vụ khiêm hạ. Ai trong chúng ta cũng có chút ít
quyền hành, cũng là người đứng đầu một tập thể nho nhỏ. Ước
gì chúng ta không để mình bị hư hỏng vì quyền hành, nhưng
biết dùng quyền hành để đem lại hạnh phúc cho tha nhân.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin
để nhận ra Chúa hôm nay và hàng ngày,
nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử
thách: những kẻ đói, không chỉ vì thiếu của ăn,
nhưng vì thiếu Lời Chúa; nhưng kẻ khát, không chỉ vì
thiếu nước, nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật,
công bằng và tình thương; những kẻ vô gia cư,
không chỉ tìm kiếm một mái nhà,
nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương;
những kẻ bệnh hoạn và hấp hối, không chỉ trong thân xác,
nhưng còn trong tinh thần nữa,
bằng cách thực thi lời hy vọng này:
"Ðiều mà ngươi làm cho người bé mọn nhất
trong anh em là làm cho chính Ta"
Mẹ Têrêxa Calcutta - (Trích sách Manna)

